
REFERAT FRA STYREMØTE 02.02.10 

 
Sted: Oppegård Videregående skole. Tilstede: Biørn, Torbjørn, Rune og Jon Petter 
 
ARKIV: 
Arkivet er flyttet til Endre, og blir gjenomgått av Ørnulf og Einar. Jon Petter er arkivar inntil videre. 
 
SOMMERTUR 
Rune avventer svar på bussalternativer med sjåfør. Gruppeledere avklarer snarest antall ”hoder” fra 
sin gruppe som skal reise. Dette rapporteres til Rune. 
 
TILSKUDDSORDNINGER 
Torbjørn har sendt 2 søknader om seminarstøtte til KOMP (etter anbefaling fra Biørn). 
 
HØSTKONSERT 
Vi satser på konsert med Rune Rudberg, og flytter konserten til søndag 14 november for å få ned 
prisen. 
 
CD 2011 
Utredes på nytt av en forprosjektgruppe på lik linje med forrige CD. Det må være en viss grad av 
realisme i dette (kan tidligst finne sted i 2011/2012). 
 
SEMINARDATOER 
Dette er fastsatt til 17 og 18 april 2010.  
 
STATUS 2ND TROMPET 
Vi engasjerer Geir Hauger frem til sommerferien i første omgang. 
 
DANSEJOBBER 
Rune følger opp ”managementet” til Rune Rudberg med forslag om dansejobber med Rudberg som 
solist. Jon Petter følger opp samarbeidsmulighetene med svenske danseband. 
 
PAUL ANKA STOFF MED SEBASTIAN (sønnen til Nina) 
Vi satser på en prøve 27 april eller 4 mai. 
 
VÅRKONSERT 2011 
Foreløpige planer er samarbeid med Trio De Janeiro, eller minnekonsert for Kjell. 
 
ØVINGSLOKALE 
Jon Petter følger opp kultursjefen i Ski Kommune, og Endre sjekker sine kontakter i Oppegård.  
 
BOOKINGANSVARLIG 
Torbjørn tar ansvar for å delegere oppgavene. Han blir ny bookingansvarlig og endrer dette på 
hjemmesiden. 
 
BARYTONVIKAR SOMMERTUR 
Jon Petter tar kontakt med Trond Lie. Han må kunne være med på prøver i mai og juni. 
 
RØYKENPROSJEKTET 
Dette legges på ”hold” inntil videre. Det er for liten respons og for mange uklarheter ang 
selskapslokaler. 
 



ÅRSBERETNING 2009 
Denne omskrives i henhold til forslag fra Biørn Barlo. 
 
UTARBEIDING AV BUDSJETT FOR 2010 
Tobben påtar seg å gjøre dette. 
 
CD OPPLAG 
Styret besluttet enstemmig å trykke opp 300 nye CDer. 
 
 
Ski den 4 februar 2010, Jon Petter Andersen.  
 


